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SAVE 2, s.r,o.,

DoDAToK č,1 KU ZMLUVE č,27042020

obiednávatel':
sidlo:
lČo: 00324761
štatUtáí;
Prevádzka;
e-majl:

Dodávatel':
sídlo:
lÓo: 31657052
zapísený:
banka:
konater:
konzultant DPo:

v obci Svinica oO". .. , , -4,-fl$,
Za objednáVatera: ť 

'/, ,'\

V Košiclach oň" ./,Í.,1,.;2^4
Za dodáVatel'a:

o poskytovaní služieb v oblasti ochřany osobných údajov a digitálnej
bezpečnosti medzi zmluvnými stranami:

Obec Svinica; https://www,obecsvinica.sk/
SVinica 282, 04445 Bidovce
DlČ: 2021 245050
lng. [ubomir Šimko - starosta
Svinica 282, 04445 Bidovce
podatelna @obecsv inica, sk

a
SAVE 2, s.r.o.
Lomnická 809/2, 040 01 Košrce-Sever
lČ DPH; SK2020507863 podl,a §4
oR okresného súdu Košice I, odd:Sro, vl.č.:19225N zo dňa 19,08,1992
Flo banka, a.s,| č.ú :lBAN: SK42 8330 0000 0025 0146 9578
Tomáš Turský tel: 095069,1759, email: inío@savez.sk
lng, Ladis av Habina tel: 0903539353, email: laco, habina@save2,sk

Článok l, Píedmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene č1,1l|, bodu 1. zmluvy, z ceny Vo výške 25,-€, slovom]

dvadsat'pet'eur menia na cenu 20,€, slovom: dvadsať eur mesaěne bez DPH,
2, Zmluvné Strany sa dohodli na zmene č1,1ll, bodu 3, Zmluvy za výkon vzdialenej Pohotovosti e-

mailová a telefonická komunjkácia Z ceny Vo Výške 25,-€ za 1 človeko-hodinu výkonu, menia na
cenu 20,{, slovom: dvadsat' euí bez DPH za 1 človeko-hodinu výkonu, a výkon osobnej
Pohotovosti, u objednáVatela, fesp. osobného konania na pííslušnom úrade z ceny Vo výške
25,-€ za 1 človekohodjnu výkonu + sprievodné náklady, menia na cenu 20,€, slovom:
dvadsat' eur bez DPH za 1 človeko-hodinu výkonU + sprievodné náklady,

3, Znížená cena za služby V zmysle tohto dodatku je platná za účtovné obdobie od Januál 2021 .

4. Dodatok je platný aj V elektronicke] íoíme ak je podpísaný zmluvnými stíanami osobitne V inom
čase a mieste, Dodatok Je možné podpísať a.i samostalne a scan podpísaný zašle účaslník
druhej zmluvnej strane. Tento dodatok je Vyhotovený v 2 exemplároch a každá strana obdži 1
exemplár Vo formáte PDF elebo originál,

5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu opráVnenými zá§tupcami oboch
zmIuvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečitali, zmluvné dojednania sú im .jasné a
zrozumiterné a na znak súhlasu pripájaJú svoje podpisy,

Prílohy; splnomocnenie dodáVatel'a pre lng Habinu zo dňa 09,10.2019
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